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Česká Skalice – Neoficiálním rekordmanem v počtu nových kontejnerů na tříděný odpad v
Královéhradeckém kraji je město Česká Skalice. V říjnu totiž obnovilo sběrná místa
na tříděný odpad dodávkou třiačtyřiceti nových kontejnerů. Ty získalo od společnosti EKO-KOM, a.s.,
která realizuje celorepublikový systém třídění, recyklace a dalšího využití odpadů. Česká Skalice
získala šestnáct kontejnerů na papír, šestnáct na plast a jedenáct na barevné sklo. Poslední z nových
nádob byla na své stanoviště umístěna 31. října. Nové kontejnery obyvatelé České Skalice naleznou
na obvyklých místech.
Nejvíce třídí plasty a papír
"Z části jsme vyměnili kontejnery od svozové firmy za nádoby od EKO-KOMu, z části jsme jednotlivá
sběrná místa doplnili o kontejnery zcela nové a rozšířili tím sběrná místa," uvedla Alena Velecká z
odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Skalice a dodala: "Lidé u nás ve městě
nejvíce třídí plasty a papír, netřídíme ale čiré a barevné sklo odděleně. Do budoucna uvažujeme o
sběru nápojových kartonů."
V rámci tohoto podzimního vybavování měst a obcí v Královéhradeckém kraji je Česká Skalice
rekordmanem. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. letos distribuovala celkem 295
kontejnerů na papír, plasty a čiré či barevné sklo do šestadvaceti míst v regionu, z toho celá jedna
sedmina míří právě do Skalice.
Aktivně třídí 70 procent lidí
"Takový zájem nás samozřejmě velmi těší. Snažíme se obcím pomáhat s budováním sítě pro
sběr tříděného odpadu a je vidět, že i místní samosprávy – a především občané –
téma třídění odpadů berou vážně. Odpady už aktivně třídí na sedmdesát procent obyvatel České
republiky a díky tak dobré spolupráci, jaká je mezi EKO-KOMem a Českou Skalicí, toto číslo rozhodně
ještě poroste," věří Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s..
Kontejnery na zápůjčku zdarma
Kontejnery na tříděný odpad městu zdarma zapůjčuje společnost EKO-KOM, a.s. Ta v rámci projektu
"Čistá obec, čisté město, čistý kraj" buduje efektivní systém odděleného sběru využitelných složek
komunálních a obalových odpadů. Realizuje také "Projekt nádob", kdy obcím začleněným do
systému EKO-KOM zdarma zapůjčuje sběrné nádoby na tříděný odpad.

